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Tereza Pilařová:   

 Pohled žáků druhého stupně na ideál učitele/učitelky. Bakalářská práce. Posudek 

vedoucí práce. 

 

Práce Terezy Pilařové se zabývá tím, jak by dle žáků druhého stupně měl vypadat ideální 

učitel/učitelka. Cílem je představit kladné charakteristiky, kterých si žáci na učitelích váží a také 

záporné charakteristiky, kterými by učitelé dle žáků disponovat neměli.  

Téma je originální a vzešlo z iniciativy vedoucí práce společně s nastíněním možné 

metodologie sběru dat. Toto zadání se propojilo se zájmem autorky o cílovou skupinu. Studentka se 

dobře orientovala v dané problematice, byla iniciativní v kontaktování škol, prokázala schopnost 

práce se třídou při sběru dat a přinesla také celou řadu podnětů ke zkvalitnění sběru dat. Následně 

po sběru dat Tereza věnovala dostatek času promýšlení dostupných teorií a dříve realizovaných 

výzkumů, což jí umožnilo sepsat vynikající teoretickou část, postupovat systematicky a zarámovat 

zjištění z terénu. Z hlediska procesu se jednalo o časově dobře naplánovanou práci, studentka 

pracovala kontinuálně, pravidelně svou práci konzultovala a kreativně reagovala na náměty a 

připomínky. Doporučenou literaturu studovala, sama přinášela celou řadu podnětů (pozitivně 

hodnotím zejména podrobnou rešerži podobných výzkumů i na úrovni studentských prací). Na 

konzultace chodila připravena. Pozitivně hodnotím její samostatnost, zodpovědný přístup, 

flexibilitu a otevřenost v samotném výzkumu.  

Teoretická část práce se zabývá jednotlivými kladnými charakteristikami tak, jak je 

popisuje odborná literatura, dále také krátce pojednává o některých změnách v adolescenci. Jsou 

také představeny výzkumy, které se zabývaly podobným tématem. Teoretickou část považuji za 

výborně zpracovanou. Text mapuje teoreticky na základě relevantní (české, zahraniční i výzkumné) 

literatury různé aspekty problematiky. Teoretická část je úměrná formátu práce a prezentovaná 

fakta jsou relevantní tématu práce. 

Empirická část, v níž leží podstata studie, se zaměřuje na analýzu a porovnání výsledků 

skupinové činnosti žáků na prvním stupni. Žáci vytvářeli kresby učitelů a poté je reflektovali. 

Kvalitativní výzkumné šetření bylo zpracováno metodou zakotvené teorie. Při sběru dat byla využita 

metoda kresby a skupinový rozhovor. Metodologie byla zvolena vhodně a dobře zvládnuta 

teoreticky i prakticky. Sběr dat, vzorek, postup analýzy včetně rizik je pěkně popsán. 

Cílem práce je zmapovat, jak si žáci na druhém stupni představují ideálního učitele. Hlavními 

výzkumnými otázkami jsou:  Jak si představují žáci druhého stupně ZŠ ideálního učitele/učitelku? 

Tuto základní otázku autorka dále rozpracovala do konkrétnějších podotázek:  

Kterých charakteristik si žáci na učitelích cení?  

Které charakteristiky žákům u učitelů vadí?  

Jak se liší představa ideálního učitele a ideální učitelky?  

Jak se tato představa liší napříč ročníky?  

A na ně pak dostáváme strukturovanou a srozumitelnou odpověď. Autorka podrobně 

popisuje, jak si žáci představují ideál učitele/učitelky. Odpověď je rozložena v kategoriích: věk a 

vzhled, osobnostní charakteristiky, pedagogické dovednosti a vztah k žákům. Dále se zabývá tím, 
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zda se liší představy žáků o charakteristikách u učitelek a učitelů (gendrové rozdíly) a také zda se 

představy žáků liší v závislosti na věku. Z práce vyplývá, že pro žáky je důležité především to, aby 

učitelé dodržovali zavedené společenské normy, a také aby jim byli věkově blízcí. Existují určité 

charakteristiky, které si žáci spojují s učiteli muži a učitelkami ženami. Také z tohoto výzkumu 

vyplývá, že mladší žáci (6. a 7. třída) se dívají na ideál učitele poněkud dětštějším pohledem než 

starší žáci (8. a 9. třída). Prezentace dat se zakládá na žákovské perspektivě a působí velmi 

uvěřitelně. Pro všechna tvrzení jsou doloženy relevantní citace. Zvolená metoda sběru dat 

(skupinová kresba) přináší rozměr, se kterým se v jiných výzkumech příliš nesetkáváme a to je 

vzhled učitele / učitelky. Zajímavý je také vztah žáků k učitelově potenciální patologii (pedofilie, 

užívání návykových látek apod.). 

Práci uzavírá propracovaná rozsáhlá diskuse, kde jsou zjištěné poznatky znovu vztaženy 

k teorii / současným výzkumům, čímž se téma znovu prohlubuje a získává na plasticitě. Autorka 

shnuje: „Obecně tedy můžeme říci, že můj výzkum přináší podobné výsledky jako odborná 

literatura i dříve provedené výzkumy. Vnímám však přínos práce v jejím kvalitativním charakteru. 

Vzhledem k tomu, že většina zde uvedených výzkumů byla kvantitativního rázu, přináší spíše 

výčet vlastností, kterými by učitelé dle žáků měli disponovat. Já se však na vlastnosti učitelů 

zaměřuji hlouběji a mé výsledky neobsahují pouze informace o tom, jací by učitelé dle žáků měli 

být, ale také jakým způsobem toho mohou docílit.“ S tímto závěrem lze souhlasit.  Velmi zajímavé 

je porovnání s výzkumem kolegyně Černé, která realizovala podobnou sondu u mladších dětí. 

K tomuto kroku jsem studentky vyzvala ve finálním stádiu, kdy již byly práce téměř dokončeny a jejich 

vzájemné porovnání je opět inspirující.  

Vše je eticky ošetřeno a dobře reflektováno, formálně je diplomová práce v pořádku, je 

ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura je dostačující a poctivě citována. 

Autorka reflektuje svůj přístup k šetření a je si dobře vědoma limitů svých a limitů této práce. 

S procesem vzniku i výsledkem práce jsem jako vedoucí práce velmi spokojena. 

Práci vřele doporučuji k obhajobě.  

 

Možné otázky pro obhajobu: 

 Souhlasíte s tím, že kategorie vzhled může souviset s metodou sběru dat? 

 Je nějaký moment, který Vás ve výsledcích nejvíce překvapil? Něco, co jste ve výsledcích 

neočekávala? 

 Který z nalezených zdrojů v literatuře a výzkumu se nejvíce blížil Vašemu, pojetí, kde cítíte 

nejvyšší konzistenci s Vašimi závěry?    

 

V Praze 18.5.2018    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


